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Polityka Wycofania z egzaminu IBCLC®/Odwołania 
 

IBCLC® Examination Withdrawal/Cancellation Policy (Polish) 

 

Jeśli kandydat musi wycofać się z egzaminu IBCLC® , o który się ubiegał i do którego został 

zakwalifikowany, i/lub musi odwołać udział w egzaminie IBCLC, wówczas MUSI powiadomić 

IBLCE na piśmie w wyznaczonym terminie, aby uzyskać prawo do częściowego zwrotu kosztów. 

Pisemne powiadomienie o wycofaniu z egzaminu/odwołaniu może zostać wysłane pocztą, e-mailem 

lub faksem i  \ musi wpłynąć do IBLCE nie później niż w tych terminach, aby możliwy był częściowy 

zwrot uiszczonych opłat egzaminacyjnych. Szczegółowe informacje na temat częściowego zwrotu 

kosztów znajdują się Informatorze dla kandydatów lub Wskazówkach do Recertyfikacji. W 

nieszczęśliwym i rzadkim przypadku potwierdzonej śmierci lub śmiertelnego stadium choroby, 

nieuleczalnej choroby osoby kandydata, IBLCE zapewni pełny zwrot opłat egzaminacyjnych. 

Ze względu na pandemię COVID-19, IBLCE udostępniło w 2021 roku możliwość pełnego zwrotu 

poniesionych kosztów przy udokumentowanych nadzwyczajnych okolicznościach. Więcej informacji 

na temat opcji dostępnych dla kandydatów do egzaminu w 2021 roku można znaleźć w Centrum 

zasobów IBLCE na temat COVID-19. 

 

Jeśli kandydaci wycofają się z egzaminu IBCLC po upływie wyznaczonego terminu   wówczas nie 

otrzymają częściowego zwrotu opłat egzaminacyjnych. Jako powód do rozpatrzenia wniosku o 

odroczenie opłat egzaminacyjnych w przyszłości IBLCE akceptuje jedynie udokumentowane 

nadzwyczajne okoliczności. Nadzwyczajne okoliczności to wyłącznie poważna choroba lub poważne 

uszkodzenie ciała kandydata/osoby certyfikowanej lub najbliższego członka rodziny, śmierć 

najbliższego   członka rodziny, doświadczenie nieuniknionej klęski żywiołowej lub zmiany związane 

z aktywną służbą wojskową. W 2021 r. nadzwyczajne okoliczności obejmują również kwestie 

związane z COVID-19, takie jak utrata pracy przez kandydata i/lub partnera/małżonka, problemy 

zdrowotne związane z COVID-19 kandydata lub członka najbliższej rodziny, i/lub obawy przed 

przebywaniem w miejscach publicznych z powodu COVID-19. 

 

Złożenie wniosku o odroczenie nie stanowi gwarancji, że zostanie on rozpatrzony pozytywnie. W 

przypadku przyznania odroczenia, będzie ono obowiązywało dla jednego egzaminu w okresie 

http://www.iblce.org/
https://iblce.org/exam-day-notice-polish/#financial-options


Copyright © 2019-2021 Międzynarodowa Rada Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

http://www.iblce.org 

Polityka Wycofania z egzaminu IBCLC/Odwołania    

Aktualizacja maj 2021 r 2 

 

jednego roku. Następnie kandydat musi ponownie złożyć wniosek egzaminacyjny i spełnić 

najbardziej aktualne wymagania. 

 

Obecni Konsultanci IBCLC powinni uważnie rozważyć konsekwencje wycofania/odwołania swoich 

terminów przystąpienia do egzaminu/planów. Nieuzyskanie ponownej certyfikacji lub odroczenie z 

powodu nadzwyczajnych okoliczności będzie skutkowało utratą certyfikacji w dniu 31 grudnia. Jako 

powód do rozpatrzenia wniosku o odroczenie opłat egzaminacyjnych w przyszłości IBLCE akceptuje 

jedynie udokumentowane nadzwyczajne okoliczności. 

 

Wniosek o odroczenie opłat i przedłużenie certyfikacji o jeden rok nie stanowi gwarancji, że zostanie 

ona przyznana. We wniosku należy złożyć wypełniony wniosek egzaminacyjny oraz potwierdzenie 

dokonania wpłaty w terminie lub przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń, udokumentowanie 

ukończenia kształcenia ustawicznego odpowiadającego co najmniej 15 punktom L-CERP w ciągu 

roku przed wygaśnięciem certyfikacji, a także dokumentację strony trzeciej potwierdzającej 

wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności. W przypadku przyznania odroczenia opłat i przedłużenia 

certyfikacji, Kandydat IBCLC musi pomyślnie zdać egzamin IBCLC w ciągu następnego roku w 

celu utrzymania certyfikacji; ponowna certyfikacja poprzez punkty CERP w następnym roku nie 

wchodzi w grę.  

 

W świetle pandemii COVID-19, IBLCE zmieniło w 2021 r. tę politykę dla kandydatów, aby 

umożliwić odroczenie opłat na maksymalnie dwa kolejne lata i przedłużenie certyfikacji IBCLC o 

jeden rok na maksymalnie dwa kolejne lata z udokumentowanymi punktami 15 L-CERP zdobytymi 

w ciągu ostatniego roku dla każdego wniosku o przystąpienie do egzaminu.  Aktualne informacje na 

temat opcji w 2021 r. można znaleźć w Centrum zasobów IBLCE na temat COVID-19. 

 

http://www.iblce.org/

